
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану 

освітньо-професійної програми Управління інноваційною діяльністю 
                                            

Освітнього рівня   магістр 

Спеціальності        073 Менеджмент 

Галузь знань          07 Управління та адміністрування 

 

1. Назва освітньої компоненти   Фінансовий менеджмент 
                                                                                                   
 

2. Тип  вибіркова                                                                                                                                                                                

 

3. Обсяг: 
Кредитів ECTS Годин 

За видами занять: 

Лекцій Семінар 
Практичних 

занять 

Лабораторних 

занять 

Самостійна 

підготовка 

 3 120  20 20    80  
4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 

Освітні 

компоненти, які 

передують 

вивченню 

1. Фінанси, гроші та кредит 

2. Управління фінансовою діяльністю  

3. Менеджмент і адміністрування (Інвестиційний менеджмент) 

Освітні 

компоненти для 

яких є базовою 

1. Управління підприємствами та корпораціями в ТК 

2. Методологія вироблення та прийняття управлінських рішень 

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців: 

Компетенції відповідно до ООП 

Знати Вміти 

1. Теоретичні та методологічні основи фінансового менеджменту.  1. Аналізувати та ідентифікувати фінансові проблеми підприємства. 

2. Методи аналізу, оцінки та інтерпретації тенденцій і закономірностей 

розвитку фінансових процесів на підприємстві.  
2. Оцінювати потребу підприємства в фінансових ресурсах та 

оптимізувати структуру джерел їх формування.  

3. Методи обґрунтування  фінансових управлінських рішень та 

інструментарій забезпечення умов їх реалізації. 

3. Застосовувати основні методи ефективного управління активами, 

капіталом, реальними та фінансовими інвестиціями, а також 

фінансовими ризиками підприємства. 
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Компетенції відповідно до вимог роботодавців 

1. Методи, функції та технології фінансового менеджменту. 
1. Створювати ефективну фінансову модель  підприємства та формувати 

його фінансову структуру. 

2. Сучасний методичний інструментарій управління фінансовим 

забезпеченням операційної та інвестиційної діяльності підприємства. 
2. Здійснювати фінансовий аналіз та прогнозування основних 

параметрів фінансово-економічного стану підприємства. 

3. Методи оцінки та зниження фінансових ризиків. 
3. Організовувати економічні взаємовідносини з кредитними 

установами та іншими фінансовими інститутами.  

6. Результати навчання відповідно до ОПП 

1. Здобуття студентами знань і набуття навичок з ідентифікації фінансових проблем підприємства та розробки ефективних заходів з їх вирішення. 

2. Застосовувати вміння з розроблення фінансової  стратегії та фінансової  політики підприємства, а також технології їх реалізації. 

7. План вивчення освітньої компоненти 

Змістовний 

розділ  
Вид заняття Тема  Знати Вміти  

План 

заняття 

Лекція, 

методична 

розробка 

Розділ 1 

 Теоретичні та 

методичні 

основи 

фінансового 

менеджменту 

Лекція 1 

Тема 1. Теоретичні та 

організаційні основи 

фінансового менеджменту 

1. Сутнісні характеристики 

фінансового менеджменту.  

2. Цілі та завдання фінансового 

менеджменту.  

3. Функції фінансового 

менеджменту. 

  dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Лекція 2 

Тема 2. Управління 

грошовими потоками на 

підприємстві 

1. Зміст інформаційно-

методологічного забезпечення 

управління грошовими 

потоками.  

2. Методи прогнозування та 

планування грошових потоків 

підприємства. 

3. Оцінку ефективності моделі 

управління грошовими 

потоками.. 

  dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Лекція 3 

Тема 3. Визначення вартості 

грошей у часі та її 

використання у фінансових 

розрахунках 

1. Необхідність і сутність 

визначення вартості грошей у 

часі.  

2. Методи визначення 

теперішньої та майбутньої 

вартість грошей.  

3. Оцінку майбутньої та 

теперішньої вартості грошей з 

врахуванням фактору інфляції. 

  dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
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Семінар 1 

Тема 1. Теоретичні та 

організаційні основи 

фінансового менеджменту 

1. Суть, об’єкти та суб’єкти 

фінансового менеджменту.  

2. Механізм фінансового 

менеджменту. 

3. Організаційне та інформаційне 

забезпечення управління 

фінансами підприємства. 

  dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Семінар 2 

Тема 2. Управління 

грошовими потоками на 

підприємстві 

1. Економічна сутність грошових 

потоків. Мета та завдання 

управління грошовими 

потоками.  

2. Планування та прогнозування 

грошових потоків за сферами 

господарської діяльності 

підприємства. 

3. Шляхи оптимізації грошових 

потоків підприємств.  

  dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Семінар 3 

Тема 3. Визначення вартості 

грошей у часі та її 

використання у фінансових 

розрахунках 

1. Передумови і чинники зміни 

вартості грошей у часі. 

2. Оцінка зміни вартості грошей з 

урахуванням чинників 

інфляції, ризику та ліквідності. 

3. Ануїтет та його основні типи. 

Майбутня і теперішня вартість 

ануїтету. 

  dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Самостійна 

робота 

Тема 1. Теоретичні та 

організаційні основи 

фінансового менеджменту 

Тема 2. Управління 

грошовими потоками на 

підприємстві 

Тема 3. Визначення вартості 

грошей у часі та її 

використання у фінансових 

розрахунках 

1. Мету, завдання та функції 

фінансового менеджменту.  

2. Методичний інструментарій та 

механізми управління 

грошовими потоками 

підприємства. 

3. Концептуальні основи і методи 

аналізу та оцінки зміни 

вартості грошей у часі. 

1. Розробляти фінансову модель 

та фінансову структуру 

підприємства. 

2. Розраховувати величину 

різних видів грошових 

потоків. 

3. Визначати теперішню і 

майбутню вартість грошей та 

використовувати її для 

обґрунтування  

управлінських фінансових 

рішень. 

dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Розділ 2 

Управління 

об’єктами 

фінансового 

менеджменту 

Лекція 4 Тема 4 Управління прибутком 

4. Складові системи 

інформаційно-методологічного 

забезпечення управління 

прибутком підприємства.  

5. Методи та прийоми управління 

 dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
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доходами і витратами 

підприємства.  

6. Технологію фінансування 

підприємства за рахунок 

прибутку. 

Лекція 5 Тема 5. Управління активами 

1. Сутнісні характеристики та 

склад активів підприємства.  

2. Зміст та завдання управління 

необоротними та оборотними 

активами. 

3. Методи фінансування 

відтворення активів 

підприємства.  

  dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Лекція 6 Тема 6. Вартість і оптимізація 

структури капіталу 

1. Економічну сутність і 

класифікація капіталу 

підприємства.  

2. Принципи формування та 

методи оцінки вартості 

капіталу.  

3. Методи оптимізації структури 

капіталу. 

  dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Лекція 7 Тема 7. Управління 

інвестиціями 

1. Економічну сутність та 

класифікацію інвестицій 

підприємства.  

2. Головні напрями управління 

інвестиціями на підприємствах.   

3. Методи оцінки ефективності 

інвестиційних проектів.  

 dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Лекція 8 Тема 8. Управління 

фінансовими ризиками 

1. Теоретичні та методичні 

основи управління 

фінансовими ризиками  

2. Методичний інструментарій 

врахування фактору ризику у 

фінансових операціях та 

обґрунтуванні управлінських 

рішень. 

3. Механізми нейтралізації 

фінансових ризиків. 

 dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Лекція 9 Тема 9. Аналіз фінансових 

звітів 

1. Роль і місце фінансової 

звітність в системі фінансового 

менеджменту підприємства. 

2. Структуру фінансової звітності 

та логічний взаємозв’язок між 

 dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
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її окремими елементами. 

3. Методичні основи аналізу 

фінансової звітності та 

інтерпретації його результатів.  

Лекція 10 
Тема 10. Внутрішньофірмове 

фінансове прогнозування та 

планування 

1. Сутність, цілі та завдання 

фінансового прогнозування і 

планування.  

2. Методи та технологію 

поточного фінансового 

планування.  

3. Методи та технологію 

оперативного фінансове 

планування.  

4. Методичний інструментарій 

прогнозування показників 

фінансової звітності 

підприємства. 

 dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Семінар 4 Тема 4. Управління прибутком 

1. Економічну суть та роль 

прибутку в ринковій економіці.  

2. Зміст і завдання управління 

прибутком підприємства.  

3. Методи та інструменти 

управління прибутком. 

1. Визначати величину 

прибутку та виявляти 

чинники, що впливають на 

його розмір.  

2. Проводити аналіз «Витрати – 

обсяг – прибуток».  
3. Здійснювати раціональний 

розподілом прибутку. 

dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Семінар 5 Тема 5. Управління активами 

1. Економічну суть та 

класифікація активів.  

2. Склад і структуру активів 

підприємства.  

3. Фінансові аспекти формування 

та оновлення активів. 

1. Визначати потребу 

підприємства в оборотних та 

необоротних активах.  

2. Аналізувати показники руху 

та оборотності активів. 

3. Оцінювати ефективність 

управління активами 

підприємства. 

dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Семінар 6 Тема 6. Вартість і оптимізація 

структури капіталу 

1. Сутність вартості капіталу 

підприємства та сферу її 

застосування у фінансовому 

менеджменті.  

2. Вартість окремих джерел 

капіталу підприємства. 

Середньозважена вартість 

капіталу.  

3. Методи оптимізації структури 

капіталу підприємства. 

1. Оцінювати потребу 

підприємства в залученні 

додаткового капіталу. 

2. Визначати вартість 

внутрішніх та зовнішніх 

джерел формування капіталу 

підприємства. 

3. Розраховувати оптимальне 

співвідношення різних 

джерел формування капіталу. 

dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
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Семінар 7 Тема 7. Управління 

інвестиціями 

1. Сутність і класифікацію 

інвестицій.  

2. Технологію управління 

реальними інвестиціями.  

3. Технологію управління 

фінансовими інвестиціями. 

1. Оцінювати ефективність 

інвестицій.  

2. Визначати джерела 

фінансування інвестиційної 

діяльності підприємства. 

3. Складати бізнес-план 

інвестиційного проекту. 

dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Семінар 8 Тема 8. Управління 

фінансовими ризиками 

1. Економічну суть та 

класифікацію фінансових 

ризиків.  

2. Методи ідентифікації та оцінки 

фінансових ризиків. 

3. Зміст та завдання управління 

фінансовими ризиками. 

1. Ідентифікувати фінансові 

ризики. 

2. Оцінювати фінансові ризики. 

3. Розробляти заходи з 

нейтралізації фінансових 

ризиків. 

dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Семінар 9 Тема 9. Аналіз фінансових 

звітів 

1. Зміст та завдання аналізу 

фінансової звітності. 

2. Структуру і логіку побудови 

фінансової звітності. 

3. Методи аналізу 

бухгалтерського балансу та 

інших фінансових звітів. 

1. Підготовити інформацію з 

фінансової звітності для 

проведення аналізу. 

2. Оцінювати інвестиційну 

привабливість та 

кредитоспроможність 

підприємства. 

3. Проводити діагностику 

фінансового стану 

підприємства за допомогою 

фінансових коефіцієнтів. 

dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Семінар 10 Тема 10. Управління 

персоналом у проектах 

1. Зміст та задачі фінансового 

планування.  

2. Мету, методи і прийоми 

розробки фінансової стратегії 

підприємств.  

3. Принципи і методи 

фінансового планування.  

4. Порядок розробки основних 

фінансових планів. 

1. Формувати інформаційну базу 

для прогнозно-аналітичних 

розрахунків. 

2. Здійснювати обґрунтування 

фінансових показники планів 

діяльності підприємства та 

його підрозділів. 

3. Розробляти фінансову частину 

бізнес-планів підприємства. 

dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
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Самостійна 

робота 

Тема 4. Управління 

прибутком. 
Тема 5. Управління активами. 
Тема 6. Вартість і оптимізація 

структури капіталу. 
Тема 7. Управління 

інвестиціями. 
Тема 8. Управління 

фінансовими ризиками. 
Тема 9. Аналіз фінансових 

звітів. 

Тема 10. Внутрішньофірмове 

фінансове прогнозування та 

планування. 

1. Види доходів та витрат за 

сферами господарської 

діяльності підприємства. 

2. Методи планування прибутку 

підприємства.  

3. Види активів підприємства та 

методи їх оцінки. 

4. Елементи структури капіталу 

підприємства. 

5. Методи оцінки різних джерел 

фінансування підприємства та 

оптимізації співвідношення 

між ними. 

6. Види інвестицій та методи 

інвестування. 

7. Методи оцінки доцільності та 

ефективності інвестицій. 

8. Сутність та види фінансових 

ризиків. 

9. Джерела формування та 

наслідки фінансових ризиків. 

10. Призначення основних 

компонентів фінансової 

звітності. 

11. Види фінансового аналізу та 

методичні підходи до їх 

проведення.  

12. Принципи і методи 

фінансового планування та 

прогнозування. 

13. Порядок розробки фінансового 

плану.  

1. Оцінювати величину 

майбутніх доходів та витрат 

та фактори, що впливають на 

їх зміну. 

2. Проводити аналіз 

беззбитковості. 

3. Визначати склад та структуру 

активів підприємства на 

перспективу. 

4. Проводити оцінку 

ефективності формування та 

використання активів 

підприємства. 

5. Визначати потребу 

підприємства у фінансових 

ресурсах. 

6. Розробляти план залучення 

капіталу. 

7. Обґрунтовувати напрямки 

реального та фінансового 

інвестування. 

8. Розробляти бізнес-план 

інвестиційного проекту. 

9. Проводити якісний та 

кількісний аналіз фінансових 

ризиків. 

10. Розробляти заходи з 

попередження та локалізації  

фінансових ризиків 

11. Здійснювати розрахунки 

основних фінансових 

показників підприємства. 

12. Оцінювати фінансовий стан 

підприємства та прогнозувати 

його динаміку. 

13.  Готувати інформаційну базу 

щодо прогнозно-аналітичного 

обґрунтування фінансових 

управлінських рішень.  

14. Розробляти оперативні, 

поточні та перспективні 

фінансові плани 

підприємства. 

dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course


 8 

8. Мова вивчення освітньої компоненти 

українська 

9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти 

1. Бердинець М. Д. Фінансовий менеджмент у малому бізнесі [текст] навч. посіб. / М. Д. Бедринець, А. В. Сурженко. – К. : «Центр учбової 

літератури», 2016. – 352 с. 

2. Владимир О. М. Фінансовий менеджмент (опорний конспект лекцій для магістрів денної форми навчання спеціальності 8.18010012 

«Управління інноваційною діяльністю») / О. М. Владимир. – Тернопіль, ТНТУ ім. Івана Пулюя, 2015. – 128 с. 

3. Гудзь О. Є., Стецюк П. А. Фінансова політика підприємства: Навчальний посібник / О. Є. Гудзь, П. А. Стецюк. – Львів: Ліга-Прес, 2017. – 

120 с. 

4. Омельченко Л. С. Фінансовий менеджмент: навч. посіб. / Л. С.Омельченко. – Маріуполь : ПДТУ, 2016. – 235 с. 

5. Ланкова В. М. Фінансовий менеджмент у банку: навч. посібник / В.М. Лачкова, Л.І. Ланкова, І. Л. Шевчук. – X.: Видавець Іванченко І. С, 

2017. – 180 с. 

6. Лапіна І. С. Гончаренко О. М. Фінансовий менеджмент: навч. посіб. / Лапіна І. С., Гончаренко О. М. та ін.; за заг. ред. І. С. Лапіної – Одеса: 

Атлант, 2016 – 313 с. 

7. Фінансовий менеджмент: навч. посіб. / [К. В. Васьківська, О. А. Сич] . – Львів: «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2017 – 236 с. 

8. Фінансовий менеджмент: навч. посіб. для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / І.А. Бігдан, Л.І. 

Лачкова, В.М. Лачкова та ін. – Харків: ХДУХТ, 2017. – 202 с. 

9. Школьник І.О. Фінансовий менеджмент: навч. посібник / І.О. Школьник. – К.: Ліра, 2015. – 301с. 

10. Watson D., Head A. Corporate Finance. Principes and Practice. – London, New York, Boston: PEARSON, 2016. – 520 p. – Режим доступу: 

http://www.dut.edu.ua/uploads/l_426_49949877.pdf. 

11. Brigham E.F., Ehrhardt M.C. Financial Management. Theory and Practice. 13th Edition. – Boston: Thomson Learning, 2008. – 1041 p. – Режим 

доступу: http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1624_88423670.pdf. 

10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою 

Модульне контрольне тестування 1  

Підсумковий іспит 
11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти 

Комп’ютери с програмним забезпеченням для виконання практичних робіт: Microsoft Excel, Microsoft Project 

 

 

 

 


